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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok végrehajtásáról
(2009/2108(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösség biológiai sokféleséggel kapcsolatos cselekvési terve 
végrehajtásának félidős értékeléséről szóló bizottsági közleményre (COM(2008)0864 
végleges), 

– tekintettel a Bizottság „A biológiai sokféleséggel kapcsolatos lehetséges uniós koncepciók 
és célkitűzések a 2010 utáni időszakra” című közleményére,

– tekintettel az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikkében előírt, az élőhelytípusok és fajok 
védettségi helyzetéről szóló bizottsági jelentésre (COM(2009)0358),

– tekintettel a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi 
irányelvre (madárvédelmi irányelv)1, és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 
(élőhelyvédelmi irányelv)2 végrehajtásáról szóló 2001. január 17-i európai parlamenti 
állásfoglalásra3, 

– tekintettel a Környezetvédelmi Tanács „Az Európai Unió biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos cselekvési terve végrehajtásának félidős értékelése –Az invazív idegen fajokra 
vonatkozó európai uniós stratégia felé” című, 2009. június 25-i következtetéseire,

– tekintettel a Tanács 2010. január 26–27-én Madridban tartott nem hivatalos ülésére, 
amelyen elfogadták az úgynevezett Cibeles-prioritásokat, valamint a Környezetvédelmi 
Tanács 2010. március 15-i, a 2010 utáni biológiai sokféleségről szóló következtetéseire az 
uniós és globális elképzelések és célok, valamint a nemzetközi hozzáférés és a terhek 
megosztására vonatkozó rendszer vonatkozásában,

– tekintettel az Európai Tanács 2010. március 25–26-i következtetéseire, és különösen a 14. 
bekezdésre, 

– tekintettel a 2001-es göteborgi csúcstalálkozóra, ahol a fenntartható fejlődési stratégia 
keretében megállapodtak a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig történő 
megállításáról,

– tekintettel Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB) című 
tanulmányra (http://www.teebweb.org),

– tekintettel az invazív fajokra vonatkozó európai uniós stratégiáról szóló bizottsági 
közleményre (COM(2008)0789), 

                                               
1 HL L 103, 1979.4.25., 1. o., A legutóbb a 2006/105/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 368. o.) 

módosított irányelv.
2 HL L 206.1992.7.22., 7. o. A legutóbb a 2006/105/EK irányelvvel módosított irányelv.
3 HL C 262, 2001.9.18., 132. o.
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– tekintettel az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló kék könyvre 
(COM(2007)0575 és SEC(2007)1278) és a közös halászati politika reformjának jelenleg 
folyó előkészületeire,

– tekintettel a természet és a biológiai sokféleség védelmét célzó intézkedésekre, amelyek a 
KAP állapotfelmérésének részét képezik, és a KAP reformja által kínált lehetőségekről 
jelenleg folyó tárgyalásokra,

– tekintettel arra, hogy az ENSZ 2010-et a biológiai sokféleség nemzetközi évévé 
nyilvánította,

– tekintettel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről 
szóló egyezményhez (CITES) csatlakozott felek 15. ülésére (COP 15), amelyre Katarban,
Dohában került sor 2010. március 13–25. között,

– tekintettel a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyv részes feleinek üléséül is 
szolgáló ötödik konferenciájára (COP/MOP 5) és a Biológiai Sokféleség Egyezményhez 
(CBD) csatlakozott felek konferenciájára (COP 10),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Halászati Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a Bizottság közleményéből egyértelművé vált, hogy az EU nem fogja elérni a 
biológiai sokféleségre vonatkozó 2010-es célkitűzést;

B. mivel az élőhelyvédelmi irányelv védelme alatt álló fajok és élőhelytípusok 
állapotfelmérése rámutat, hogy a fajok és élőhelytípusok többsége kedvezőtlen védettségi 
állapotban van, és a kipusztulás aránya nyugtalanítóan gyors, továbbá a biológiai 
sokféleség változásának kiváltó okai nem mutatják az enyhülés semmilyen jelét; mivel az 
uniós érdekeltségű élőhelyeket és a fajokat potenciálisan fenyegeti az éghajlatváltozás,

C. mivel számos tényező megakadályozta az EU-t abban, hogy elérje a 2010-es célkitűzéseit, 
például a jogszabályok nem teljes körű végrehajtása, az ágazati politikákba történő 
hiányos és gyenge beépítése, nem kielégítő tudományos ismeretek és adatok hiánya, 
elégtelen finanszírozás, speciális – például az invazív idegen fajokkal kapcsolatos –
problémák kezelésére hivatott kiegészítő, hatékonyan célzott eszközök hiánya,

D. mivel a biológiai sokféleség mint a világ természeti tőkéje az általa nyújtott ökoszisztéma-
szolgáltatásokon keresztül közvetve és közvetlenül egyaránt nélkülözhetetlen az ember 
földi életéhez és a társadalmak jólétéhez;  mivel a biológiai sokféleség központi szerepet 
tölt be az éhség ellen és az élelmezésbiztonságért folytatott globális küzdelemben; mivel a 
biológia sokféleség megőrzése és fenntartható használata az éghajlatváltozás enyhítésének 
és az ahhoz való alkalmazkodásnak egyik előfeltétele,

E. mivel a biológiai sokféleség csökkenése jelentős gazdasági és jóléti veszteségekhez vezet,

F. mivel az Eurobarométer egyik közelmúltbeli tanulmánya kimutatja, hogy az uniós 
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polgárok túlnyomó része nincs tisztában a biológiai sokféleség fogalmával és a 
csökkenésével járó következményekkel,

Általános észrevételek

1. aggodalmának ad hangot a biológiai sokféleség emberi tevékenység által okozott 
csökkenésének igen gyors üteme miatt, ami – ha az elmúlt évtizedekhez hasonlóképpen 
folytatódik – 2050-re rendkívül elszegényedett természetet hagy örökül;

2. tudatában van annak, hogy a biológiai sokféleség csökkenése megállításának kudarca 
elfogadhatatlan nemcsak morális, hanem ökológiai és gazdasági szempontból is, tekintve, 
hogy ez megfosztja a jövő generációit egy gazdag, természetes biológiai sokféleség 
ökoszisztémához kapcsolódó szolgáltatásaitól és jóléti vonatkozásaitól;  

3. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő tanulmányok – például „Az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB)” című tanulmány – becslése szerint a biológiai 
sokféleség csökkenéséből származó jóléti veszteség jelenleg mintegy 50 milliárd eurós (a 
GDP valamivel 1%-a alatti) összeget tesz ki évente, amely 2050-re 14 trillió euróra vagy a 
becsült GDP 7%-ára fog emelkedni;

Az EU és a biológiai sokféleség

4. sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy a 2001-ben Göteborgban megállapított, a biológiai 
sokféleség csökkenésének 2010-ig történő megállítására vonatkozó uniós célkitűzés nem 
vált valóra; 

5. üdvözli a Bizottság „A biológiai sokféleséggel kapcsolatos lehetséges uniós koncepciók és 
célkitűzések a 2010 utáni időszakra” című közleményét;

6. üdvözli továbbá a 2010. március 15-i Környezetvédelmi Tanács biológiai sokféleségre 
vonatkozó következtetéseit, beleértve azt az új kiemelt célkitűzést, melynek értelmében az 
EU-ban a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlását 
2020-ig meg kell állítani és azokat a lehetőségek keretein belül helyre kell állítani;

7. úgy véli, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása a 2020-ra kitűzött célok 
abszolút minimumát jelenti; 

8. rámutat a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma helyreállítását célzó, már folyamatban 
lévő értékes kezdeményezésekre és hiszi, hogy eme helyreállítási tevékenységek is a 
2020-ra kitűzött legfőbb célok részét képezhetik; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
biológiai sokféleségre vonatkozó jövőbeli európai uniós stratégia pontos céljainak 
meghatározása előtt alapos hatásvizsgálatokra és alkalmassági tanulmányokra van 
szükség;

9. a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák globális jellegére tekintettel meggyőződése, 
hogy az EU jövőbeli stratégiájának fokoznia kell a biológiai sokféleség csökkenésének 
megakadályozására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket is; 
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10. hangsúlyozza emellett azt is, hogy a biológiai sokféleség védelmét és javítását célzó
politika részeként az invazív idegen fajok problémájának kezeléséhez összehangolt 
stratégiára van szükség; 

Natura 2000

11. elismeri, hogy a Natura 2000 jogszabályok helyes végrehajtása jelentős szerepet tölt be a 
biológiai sokféleségre vonatkozó uniós célkitűzések elérésében;

12. továbbra is aggodalommal tölti el a Natura 2000 jogszabályok végrehajtása, függetlenül 
attól, hogy kézzelfogható és kedvező eredmények születtek számos faj védettségi helyzete 
terén; 

13. üdvözli az egyes tagállamok által a Natura 2000 területek kijelölése és az intézkedések 
vagy a gazdálkodási tervek kialakítása terén elért előrehaladást; felszólítja az összes 
tagállamot, hogy tartsák tiszteletben az irányelvben megállapított határidőket;

14. kifejezi aggodalmát amiatt, hogy nem történt előrehaladás a Natura 2000 hálózat tengeri 
környezetben történő létrehozásában, és felkéri a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az ehhez 
szükséges eljárásokat;

15. elvben üdvözli az EU környezetvédelmi jogszabályainak a végrehajtás helyi 
körülményekhez történő igazításához szükséges kikerülhetetlen mértékű rugalmasságát;  
egyúttal felfigyel a tagállamok közötti szembeötlő különbségekre, például a Natura 2000 
területek „külső hatása”, bizonyos „meglévő tevékenységek” csoportos mentessége vagy 
az elővigyázatossági elv alkalmazása vonatkozásában;

16. a tagállamok közötti fenti különbségekre tekintettel felkéri a Bizottságot, hogy az 
irányelvekre vonatkozóan szükség esetén további pontosítást vagy útmutatást adjon;

17. ezenkívül aggodalmának ad hangot a határokon átnyúló műveletek hiánya miatt, ami 
pedig ugyanazon terület eltérő megközelítéseit is eredményezheti; 

18. sürgeti a Bizottságot, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó jövőbeli stratégiájában és a 
Natura 2000 keretében fokozottabban összpontosítson az ökoszisztéma-szolgáltatásokra és 
különösen az ökoszisztéma ama ellenálló képességére, hogy stresszhatás alatt is teljesíteni 
tudjon;

Egyéb politikai területekbe való beépítés

19. meggyőződése, hogy a Natura 2000 szárazföldi és tengeri hálózata a biológiai sokféleség 
megőrzésének nem az egyedüli uniós eszköze, de egyúttal az EU biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos politikájának sikeréhez integráltabb megközelítésre van szükség;

20. ezért felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a biológiai sokféleség fokozottabb 
érvényesítését a többi uniós politika – nevezetesen a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a 
halászat, a regionális politika, az idegenforgalom, a kutatás és innováció – területén is, 
hogy azok hogy kölcsönösen erősítsék egymást;

21. üdvözli az arra irányuló korábbi kísérleteket, hogy a környezetvédelmi megfontolásokat 
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beépítsék a közös agrárpolitikába (KAP), például az agrár-környezetvédelmi intézkedések 
bevezetése, továbbá jó mezőgazdasági és környezeti feltételek biztosítása révén, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy használja fel a KAP reformját e tendenciák további 
megerősítésére, például az ökológiai szolgáltatások vagy közjavak biztosítása fejében 
nyújtott ellentételezés bevezetésére, beleértve az ökológiai szempontból érzékeny 
területeken – például a Natura 2000 területein – folyó fenntartható gazdálkodást; 

22. üdvözli a közös halászati politika jelenleg előkészítés alatt álló reformját és felszólítja a 
Bizottságot, hogy a jövőbeli jogalkotási javaslataiban általánosan érvényesítse a biológiai
sokféleségre vonatkozó kritériumokat;  ezen túlmenően ragaszkodik ahhoz, hogy a 
halászat lehetséges alternatívájaként fenntartható akvakultúrás mintákat alakítsanak ki a 
Bizottság COM(2009)162 sz. közleményében javasolt irányvonalak mentén és az Európai 
Parlament álláspontját figyelembe véve (*);

23. sürgeti a tagállamokat, hogy oly módon tervezzék meg erdészeti politikáikat, hogy azok 
maradéktalanul figyelembe vegyék az erdők szerepét, amelyet a biológiai sokféleség 
megőrzése, a szénmegkötés, a levegőtisztítás és a polgárok kikapcsolódása terén 
betöltenek;

24. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség csökkenése és az éghajlatváltozás kezelésével 
szembeni óriási igényekkel és kihívásokkal arányban növelni kell a környezetre és a 
biológiai sokféleségre irányuló kutatások költségvetését a 8. keretprogramban; 

Biológiai sokféleség és éghajlatváltozás

25. hangsúlyozza a biológiai sokféleség és az ellenálló ökoszisztémák rendkívüli fontosságát 
az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás szempontjából, tekintve, 
hogy a szárazföldi és a tengeri ökoszisztémák jelenleg az emberi eredetű CO2-kibocsátás 
mintegy felét nyelik el;

26. üdvözli az éghajlatváltozás elleni küzdelem intézkedéseinek növekvő támogatását, amely 
a biológiai sokféleség számára is előnyös lehet, ugyanakkor ez nem járhat negatív hatással 
magára a biológiai sokféleség támogatására nézve;

A foglalkoztatási potenciál és az Európa 2020 Stratégia

27. elismeri a fent említett tevékenységekben, valamint a fenntartható gazdaság és 
környezetbarát infrastruktúra kialakításában rejlő jelentős foglalkoztatási potenciált, 
amely természeténél fogva helyi, harmadik országba nem áthelyezhető munkahelyek 
teremtésével jár, és ezáltal jelentősen hozzájárul az Európa 2020 stratégiához;

28. határozott meggyőződése továbbá, hogy a fenntartható gazdasági fejlődésnek és a 
természetvédelemnek szorosan együtt kell járnia; 

Finanszírozás

29. tudomásul veszi a Bizottság becsléseit, amely szerint a Natura 2000 jogalkotásának teljes 
végrehajtása várhatóan 6,1 milliárd euróba fog kerülni;
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30. helyteleníti ugyanakkor, hogy nem áll rendelkezésre az Európai Unióban a biológiai 
sokféleség megőrzésére évente fordított teljes összeg egyértelmű lebontása, és sürgeti a 
tagállamok és a Bizottság együttműködését annak érdekében, hogy tisztább képet 
kapjunk;

31. üdvözli a LIFE+ kiadásainak növekedését (+ 8% a 2011. évi költségvetés-tervezetben), 
azonban hangsúlyozza, hogy ez a pénzügyi eszköz az Európai Unió költségvetésének 
továbbra is csupán töredékét (0,2%-át) jelenti;

32. tisztában van azzal, hogy a biológiai sokféleség megőrzéséhez egyéb eszközök, például a 
strukturális alapok és a vidékfejlesztési alapok révén is rendelkezésre áll kiegészítő 
támogatás, ugyanakkor sajnálattal állapítja meg, hogy a tagállamok csak korlátozott 
mértékben használják ki e lehetőséget; 

33. meggyőződése, hogy csupán a közkiadások nem elegendőek az uniós kiemelt cél 
eléréséhez, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a vállalati felelősségvállalás a 
biológiai sokféleségre is vonatkozzon; 

34. szükségesnek tartja továbbá, hogy a piacra kerülő termékek végső ára a külső költségeket 
is foglalja magában, mint például a biológiai sokféleségben okozott kárt vagy a biológiai 
sokféleség támogatása kapcsán felmerülő költségeket; 

Adat- és tudásbázis

35. rámutat arra, hogy a kutatás és fejlesztés kiemelt jelentőséggel bír a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítását célzó politikai eszközök kialakítása, valamint a jelenlegi 
ismeretek hiányának pótlása szempontjából;

36. hangsúlyozza egy világos kiindulási alap kialakításának szükségét, amelyre támaszkodva 
a Bizottság reális és tényeken alapuló (rész)célokat határozhat meg; 

37. tekintettel a biológiai sokféleségre vonatkozó ismereteknek a nyilvánosság körében 
tapasztalható hiányára, üdvözli a Bizottság tájékoztató kampányát és szorgalmazza az 
ismeretterjesztésre irányuló fokozott tagállami erőfeszítéseket;

Nemzetközi vonatkozások

38. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 2002-ben a fenntartható fejlődésről szóló 
világkonferencián lefektetett, a biológiai sokféleség csökkenési arányának 2010-ig történő 
mérséklésére vonatkozó globális célkitűzés nem valósul meg, sőt, azt meg sem közelítjük; 

39. üdvözli a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 2010 októberében Nagoyában 
tartandó konferenciáját, és sürgeti az Európai Uniót, hogy széles körű küldöttséggel 
képviseltesse magát;

40. biztatja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a harmadik országokkal való kapcsolataikba 
foglalják bele a környezetvédelmi elemeket is, és folytassák a „zöld diplomáciát”; 

41. kitart amellett, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban kulcsfontosságú a 
kereskedés tárgyát képező termék fenntarthatósága; e tekintetben kiemeli annak 
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szükségét, hogy a Kereskedelmi Világszervezet jövőbeli megállapodásai a nem 
kereskedelmi szempontokra is terjedjenek ki, beleértve a termelési módszereket és a 
biológiai sokféleség tiszteletben tartását is;

42. mélységes sajnálatát fejezi ki a CITES konferencia csalódást okozó kimenetele kapcsán, 
ahol az Európai Unió álláspontjának főbb elemei, például a kereskedelmi szempontból 
kiemelt jelentőségű tengeri fajok védelme nem valósult meg;

43. határozottan felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel és tegyék 
hatékonyabbá a döntéshozatali eljárásaikat, valamint több forrást és időt fordítsanak a 
harmadik országokkal való diplomáciai erőfeszítésekre;

44. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKLÁS

„Minden, ami értékes, védtelen.” Lucebert (1924–1994) holland költő, művész és fényképész 
e híres verssora tömören összefoglalja azt a hatalmas kihívást, amely a biológiai sokféleség 
terén előttünk áll.

Egyfelől, a biológiai sokféleség, valamint az ökoszisztémák fenntartása és a további 
pusztulásuk megakadályozása felbecsülhetetlen értékű a társadalomra nézve. Nem csupán 
erkölcsi kötelességünk a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása: a 
kötelezettségvállalás koncepciója szerint úgy kell megőriznünk a bolygónkat, hogy az a 
következő nemzedékek eltartására is képes legyen. Mindez ökológiai és gazdasági 
szempontból is ésszerű. Ökológiai szemszögből nézve a biológiai sokféleséget alkotó számos 
komponens közötti kölcsönhatások széles skálája valamennyi faj, így az ember számára is 
élhetővé teszi a bolygót.
Az ökoszisztémák által nyújtott „termékek és szolgáltatások” köre kiterjed az élelmiszer-
ellátásra, az üzemanyagra és rostalapanyagra, a levegő és a víz megtisztítására, 
hulladéklebontásra, az árvizek, aszályok, az időjárási szélsőségek és a szélerősség 
csillapítására, a talaj termőképességének megújítására és a növények megporzására is.
Ennélfogva a biológiai sokféleség megőrzése gazdasági szempontból is érdekünkben áll.

Végső soron a biológiai erőforrások azok a pillérek, amelyekre a civilizációt építjük. A 
biológiai sokféleség csökkenése veszélybe sodorja az élelmiszer-ellátásunkat, szabadidős és 
idegenforgalmi lehetőségeinket, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre való képességünket, 
valamint a faalapanyagok, a gyógyszerek és az energia forrását is.

Másfelől úgy tűnik, hogy eltávolodtunk a természettől, és nagy nehézségeket okoz e 
„természeti érték” felismerése. A termelési módszereink, valamint a termékek és 
szolgáltatások árai nem, vagy csak korlátozott mértékben veszik figyelembe a biológiai 
sokféleség csökkenését vagy az ökoszisztéma pusztulását. Ugyanígy a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítását és az értékes ökoszisztémák fenntartását célzó szolgáltatások és 
tevékenységek sem kapnak gyakran kellő elismerést. Bár az ökoszisztémához kapcsolódó 
szolgáltatások „beárazása” vitathatónak tűnhet, folyamatban lévő tanulmányok1

megállapításai szerint a biológiai sokféleség csökkenéséből eredő jóléti veszteség jelenleg 50 
milliárd euró évente (alig kevesebb a GDP 1%-ánál), ám 2050-re 14 000 milliárd euróra, 
vagyis a becsült GDP 7%-ára fog emelkedni.

Sürgős helyzet

A biológiai sokféleség csökkenése riasztó iramban megy végbe.. Szerte a világon a fajok 
kipusztulásának jelenlegi aránya 50–1000-szer magasabb, mint a természetes állapotban 
elvárható érték. Ez a kihalási arány 2050-re várhatóan tízszeresére nő. Az Európai Unióban az 
emlősök 42%-át, a madarak 43%-át, a pillangók 45%-át, a kétéltűek 30%-át, a hüllők 45%-át 
és az édesvízi halak 52%-át fenyegeti a kipusztulás veszélye. A Bizottság 2008-ban, a 

                                               

1 Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB), lásd http://www.teebweb.org/.
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biológiai sokféleségre vonatkozó cselekvési terv végrehajtásának félidejű értékelése során 
megállapította, hogy az európai védett fajok 50%-a, az élőhelyeknek pedig 80%-a 
kedvezőtlen helyzetben van. 

A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása, valamint az ellenálló ökoszisztémák 
megőrzése és helyreállítása annál is inkább fontos az éghajlatváltozásra nézve, mert a 
szárazföldi és tengeri ökoszisztémák jelenleg az emberi eredetű szén-dioxid-kibocsátás 
mintegy felét nyelik el, így a szénmegkötő és -megtartó képességük révén felbecsülhetetlen 
értéket képviselnek. Másrészről, az ökoszisztémák pusztulása és pusztítása jelentős 
mennyiségű üvegháztatást okozó gáz kibocsátásával járhat, márpedig egyre több bizonyíték 
van arra nézve, hogy a globális felmelegedés és egyéb tényezők következtében a Föld szén-
dioxid-megkötő képessége csökken. Az ökoszisztémák fenntartása tehát rendkívül fontos az 
éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás szempontjából.

A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák csökkenésének megállítására irányuló korábbi 
nemzetközi és európai kezdeményezések és megállapodások sajnos nem voltak sikeresek. 
1992-ben a riói Föld-csúcstalálkozó eredményeként elfogadták a Biológiai Sokféleség 
Egyezményt, amelyet az EU 1993-ban ratifikált. 1998-ban az EU biológiai sokféleségre 
vonatkozó stratégiát fogadott el négy, a természeti erőforrások megőrzése, a mezőgazdaság, a 
halászat, valamint a fejlesztési és gazdasági együttműködés területén meghatározott 
cselekvési tervvel, amelyet 2001-ben nyújtottak be. A természet és a biológiai sokféleség 
egyben az EU hat környezetvédelmi cselekvési programjának négy prioritása közé is tartozik, 
az éghajlatváltozás, az erőforrás- és hulladékgazdálkodás és a környezetvédelmi értelemben 
vett egészség ügye mellett. 2006-ban a Bizottság bemutatott egy, a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításáról szóló cselekvési tervet, amelyben négy prioritási területet 
azonosított: biológiai sokféleség az Európai Unióban, az EU és a globális biológiai 
sokféleség, biológiai sokféleség és éghajlatváltozás, valamint tudásbázis. E kezdeményezések 
ellenére az EU nem érte el célját, amely – amint arról a 2001-es göteborgi csúcstalálkozón is 
megállapodtak – a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig történő megállítása volt. 

A vészhelyzet ellenére az európai polgárok nincsenek kellőképpen tudatában a biológiai 
sokféleség csökkenésének és az ebből fakadó hátrányos következményeknek. Az 
Eurobarometer 2010. áprilisi közvélemény-kutatása szerint csupán az európaiak 38%-a tudja, 
mit jelent a „biológiai sokféleség” kifejezés, 28% pedig ismeri ugyan a szót, de nem tudja, mit 
jelent. Saját bevallása szerint a többség komoly problémának tekinti a biológiai sokféleség 
csökkenését, ám nem hiszik, hogy rájuk személy szerint bármilyen hatással lesz. Csupán a 
válaszadók 17%-a véli úgy, hogy máris érinti őket a biológiai sokféleség fogyatkozása. Annak 
legfőbb okául, hogy a biológiai sokféleség csökkenése elleni harcban nem vesznek részt, a 
polgárok azt jelölik meg, hogy nem tudják, mit tehetnének. Ezért tehát e téren nagy szükség 
van egy tájékoztató kampányra.

Európai uniós eszközök és politikák

A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák megőrzésének legfontosabb uniós eszköze a 
Natura 2000, a természetvédelmi területeknek az élőhelyekről szóló irányelv keretében 
létrehozott hálózata. E hálózat az élőhelyekről szóló irányelv szerint a tagállamok által kijelölt 
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különleges természetvédelmi területekből (SAC) áll, illetve magában foglalja az 1979-es 
madárvédelmi irányelv szerint kijelölt különleges védelmi területeket is. A Natura 2000 
legfőbb célja, „hogy a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelmével hozzájáruljon a biológiai sokféleség biztosításához a Szerződésben érintett 
tagállamok európai területén belül”1 A Natura 2000 jogszabályai alapján tett intézkedések 
„célja a közösségi érdekeltségű természetes élőhelyek, valamint vadon élő állat- és 
növényfajok kedvező védettségi helyzetének fenntartása illetve helyreállítása”, ugyanakkor 
„figyelembe veszik a gazdasági, társadalmi és kulturális igényeket, valamint a regionális és a 
helyi sajátosságokat is”.2 Az élőhelyek megőrzésére és a fajok védelmére irányuló jelenlegi 
figyelem ellenére érdemes lehet inkább az ellenálló ökoszisztémákra koncentrálni, amelyek 
képesek megfelelően reagálni a stresszre és értékes ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtani.

Ahogyan az az európai környezetvédelmi politikában már megszokott, ezen irányelvek 
megfelelően rugalmasak ahhoz, hogy a végrehajtási intézkedéseket a helyi körülményekhez 
lehessen – a szubszidiaritás és arányosság elve szerint teljes joggal – szabni . Mindenképpen 
tenni kell az ellen, hogy a tagállamok közötti eltérések olyan mértékűek legyenek, hogy 
emiatt az irányelvek eredményessége csökken. Például még mindig jelentős különbségek 
vannak a tagállamok között az irányelvek végrehajtási sebességét és értelmezését illetően, 
mint például az elővigyázatosság elve esetén, amely a meglévő tevékenységekkel és a külső 
hatásokkal foglalkozik. 

A biológiai sokféleség fokozatosan az európai környezetvédelmi politikától eltérő politikák 
terén is fontos tényezővé vált, noha számos esetben csak mérsékelt szerepet kapott, mint 
például a közös halászati politikában (jelenleg felülvizsgálat alatt). Ilyen példa még a közös 
agrárpolitika (KAP) keretében az agrár-környezetvédelmi intézkedések bevezetése és a földek 
jó mezőgazdasági és környezeti állapotának biztosítása, illetve a biológiai sokféleség 
szerepeltetése a hetedik kutatási keretprogramban.

Mivel az európai földterületeknek körülbelül a felével mezőgazdasági termelők 
gazdálkodnak, különleges szerepük van a biológiai sokféleség védelmében és nagy 
kihívásokkal kell szembenézniük munkájuk során: mivel a világ népessége és jóléte 
növekszik, a globális mezőgazdasági termelésnek is növekednie kell, ugyanakkor a termelői 
ágazatnak biztosítania kell, hogy a vidék életminősége és biológiai sokfélesége megőrződjön. 
E három elemnek ki kell egymást egészítenie, nem pedig ellentmondania egymásnak egy 
sikeres jövőbeni agrárpolitika keretében.

Finanszírozás

A biológiai sokféleség ágazati alapú megközelítésének eredményeképpen a biológiai 
sokféleségre és az ökoszisztémákra vonatkozó intézkedések európai költségvetési 
finanszírozása is rendkívül töredezett. Az EU 1992-ben létrehozott, az Unió környezetvédelmi 
politikájának végrehajtását célzó környezetvédelmi célú pénzügyi eszköze (LIFE) 
hagyományosan fontos szerepet játszik a biológiai sokféleség EU-beli megőrzésében, noha 
csupán kis hányadát teszi ki a Közösség teljes kiadásainak. A finanszírozás egyéb forrásai:

                                               
1 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv 2. cikke.
2 Ua.
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- a közös agrárpolitika: főleg agrár-környezetvédelmi intézkedések, amelyek a biológiai 
sokféleség védelmét szolgáló európai uniós támogatás legfőbb összetevői (az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap révén finanszírozzák); 

- a közös halászati politika: a tengeri környezet védelmét célzó intézkedések (EFF)
- a regionális fejlesztés és kohézió (Strukturális Alapok, Kohéziós Alap)
- kutatáspolitika (hetedik kutatási keretprogram)

A töredezett finanszírozás egyfelől azzal az előnnyel járhat, hogy több forrásból lehet 
támogatást szerezni. Másfelől viszont a kötelező társfinanszírozás és a véletlenszerű 
kiválasztás eredményeképpen a vidék- és strukturális politika terén például csak azok a 
tagállamok használják valóban a biológiai sokféleség védelmének céljaira e forrásokat, 
amelyek tudatosan így döntenek. E téren is hatalmas különbségek vannak a 27 tagállam 
között.

Noha nem akarunk elébe vágni az új 2013 utáni időszakra szóló többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó vitának, kijelenthetjük, hogy új finanszírozási eszközöket kell találni az állami 
finanszírozási források (támogatások) mellé. További nagy kihívást jelent a külső 
költségeknek a termékek végső árába való beépítése.

Jövőbeli kezdeményezések

Ebben az évben, a biológiai sokféleség nemzetközi évében a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítását és az ökoszisztémák pusztulását célzó új kezdeményezéseket 
javasoltak vagy fognak javasolni. Október 18–29. között Japánban, Nagoyában sor kerül a 
Biológiai Sokféleség Egyezményhez (CBD) csatlakozott felek 10. konferenciájára (COP10).

Európai szinten az Európai Bizottság benyújtotta „A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
lehetséges uniós koncepciók és célkitűzések a 2010 utáni időszakra” című közleményét, 
amelyről jelenleg nyilvános konzultáció folyik. A Bizottság által meghatározott négy politikai 
lehetőség a következő:

1) A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenési arányának 
jelentős mérséklése az EU területén 2020-ig;

2) A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenésének 2020-ig 
történő megállítása az EU területén;

3) A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenésének 2020-ig 
történő megállítása az EU területén és a lehetőségek keretén belüli helyreállításuk;

4) A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenésének megállítása 
az Európai Unióban 2020-ig, és azoknak a lehetőségek keretén belüli helyreállítása, 
valamint a biológiai sokféleség globális csökkenésének megelőzéséhez való uniós 
hozzájárulás fokozása.

E közlemény és a nyilvános konzultáció eredménye nyomán remélhetőleg a biológiai 
sokféleségről szóló új, jogalkotási javaslatokat tartalmazó európai uniós stratégiára vonatkozó 
javaslat fog megjelenni még az év vége előtt.

Ezenkívül a 2010. március 15-i Környezetvédelmi Tanács új kiemelt célkitűzésben állapodott 
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meg, melynek értelmében az EU-ban a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-
szolgáltatások romlását 2020-ig meg kell állítani és azokat a lehetőségek keretein belül helyre 
kell állítani.

E saját kezdeményezésű jelentés tükrözni kívánja az Európai Parlament prioritásait a biológiai 
sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások további csökkenése elleni küzdelem során.


